
 

 



Na temelju članka 32. Statuta Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 14/09 i “Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška” br. 1/11, 1/13, 4/18 i 6/18 – 
pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na _____ sjednici održanoj ______ 2019. 
godine, donijelo je 

PROGRAM 
socijalne skrbi za 2020. godinu 

 
Ovim Programom socijalne skrbi za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Program) osigurava se 
primjena mjera zaštite osoba koje u određenim rizičnim situacijama, uslijed nepovoljnih osobnih, 
gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti, nisu u mogućnosti niti uz pomoć članova obitelji 
podmiriti osnovne životne potrebe te zaštita najranjivijih skupine građana - staračkih kućanstava.  
Prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina Stara Gradiška, uvjeti i način njihova ostvarivanja, 
korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava utvrđena su Odlukom o socijalnoj skrbi 
na području općine Stara Gradiška. 
 
1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja  
Za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade 
planirana su sredstva u iznosu 14.000 kn. 
Troškovi stanovanja obuhvaćaju troškove najamnine, vode i odvodnje, odvoza i odlaganja otpada i 
komunalne naknade.  
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja koristi godišnje do 10 korisnika zajamčene minimalne 
naknade.  
 
2. Pomoć za podmirenje troškova školske kuhinje  
Za pomoć za podmirenje troškova školske kuhinje  planirana su sredstva u iznosu od 2.000 kn. 
Pravo na pomoć za podmirenje troškova školske kuhinje koriste 2 učenika iz obitelji korisnika 
zajamčene minimalne naknade. 
 
3. Jednokratne pomoći 
Za jednokratne novčane pomoći planirana su sredstva u iznosu 4.000 kn. 
Jednokratne pomoći odobrava općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela 
osobama koje nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti podmiriti osnovne životne potrebe ako 
prihodi po članu obitelji ne prelaze iznos od 100% osnovice na temelju koje se utvrđuje visina 
zajamčene minimalne naknade (800,00 kn). Pomoć se odobrava u novcu ili naravi, prvenstveno za 
podmirenje troškova obrazovanja djece i za liječenje člana obitelji. 
 
4. Dar za novorođeno dijete 
Za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 30.000 kn 
Novčani iznos odobrava se za svako novorođeno dijete čiji roditelji imaju  prebivalište i borave na 
području općine Stara Gradiška. 
 
5. Darivanje djece za svetog Nikolu 
Za darove za svetog Nikolu planirana su sredstva u iznosu od 4.000 kn. 
Povodom svetog Nikole tradicionalno se daruju djeca predškolske i osnovnoškolske dobi, ukupno 
98 djece. 
 
6. Gradsko društvo Crvenog križa Nova Gradiška 
Sukladno odredbama Zakon o Hrvatskom crvenom križu za rad i djelovanje Gradskog društva 
Crvenog križa Nova Gradiška planirana su sredstva u visini 0,7 %  prihoda poslovanja ostvarenih u 
prethodnoj godini umanjenih za namjenske prihode odnosno u iznosu od 18.000 kn. 
 
7. Pomoć staračkim kućanstvima  
Za pomoć staračkim kućanstvima planirana su sredstva u iznosu od 45.000 kn. Pravo na pomoć 
ostvaruju staračka kućanstva sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi.  U Proračunu je 
osigurana pomoć za 30 staračkih kućanstava. 
  


